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FÖRORD

Utöver författarna har följande VTI:are deltagit i arbetet med

här redovisad studie:

* Arne Carlsson, granskning och redovisning

* Ulf Hammarström, granskning av redovisning.

Kontaktman för projektet på Vägverket har varit Karin Renström.
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1. INLEDNING

Denna litteraturstudie är en del av ett vägverksprojekt benämnt

"Körbeteende i kurva". Projektets syfte är att klarlägga fordons

körförlopp och sidoläge vid passage av kurva som funktion av ett

antal beskrivande variabler som t ex kurvradie, kurvlängd, skev-

ning, vägbredd och hastighetsbegränsning. Litteraturstudien är

gjord utifrån behovet av sådana samband inom vägplanering.

Inom den svenska vägplaneringen har hastighet bl a betydelse för

restids-, fordons- och miljökostnader. För närvarande används en

förhållandevis enkel modell för beskrivning av resförlopp genom

horisontalkurvor. Speciellt fordonskostnader är starkt beroende

av resförlopp genom horisontalkurvor eller mera direkt en funk-

tion av längs- och tvärgående krafter. Dessa krafter är i sin

tur bl a funktioner av momentan hastighetsnivå, hastighetsänd-

ringsnivå, körspårsradie och tvärfall/skevning i varje punkt

före, i och efter en kurva.

De nedan beskrivna undersökningarna har gjorts med mycket skif-

tande syften och utgångspunkter. Ur vår synpunkt delar sig mate-

rialet i tre delar: a) Undersökningar som koncentrerar sig på

hastighet i kurvor. Dessa redovisas i avsnitt 2; b) Undersök-

ningar som huvudsakligen koncentrerar sig på kurvans geometri

och fordonens sidoläge genomgås i avsnitt 3; c) Avsnitt 4 inne-

håller slutligen undersökningar som försöker beskriva samband

mellan hastighet, sidoläge och andra variabler, dvs vad som här

primärt söks.

I det VTI-projekt, som denna litteraturstudie ingår i, har även

mätning av körbeteende i horisontalkurva utförts. Mätresultaten

har redovisats i form av VTI-hotat T 93.
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2. HASTIGHET I KURVOR

Rapporterna i detta avsnitt koncentrerar sig på att undersöka

hastighetsförändringar i kurvor som funktion av kurvans geome-

tri, sikt osv. De tar alltså inte hänsyn till sidoläget och den

verkligt körda radien men innehåller ändå en del för oss intres-

santa mätningar och resultat.

Changes in speed of vehicles on horizontal curves

C. Holmquist (Stockholm 1970)

 

Författaren har studerat fria fordons hastigheter i horisontella

kurvor. Fria fordon definierades som fordon med minst 6 sekun-

ders tidlucka till framförvarande fordon. På basis av resultaten

konstruerade författaren en modell för restidsförbrukning i ho-

risontalkurvor, som funktion av kurvans längd och krökning.

Resultaten av de första studierna överensstämde i stort med

Taragins (16) försök från 1954. Det visade sig bland annat att

hastigheten i de flesta fallen anpassades innan kurvan och hölls

konstant genom kurvan. Skillnaden i hastighet mellan fordon i

inner- respektive ytterfil visade sig också vara mycket liten.

I en annan undersökning insamlades data från 8 på varandra föl-

jande mätpunker på 25 platser i centrala Sverige, omfattande

1200 fria fordon. Det visade sig att fordons retardation före

och acceleration efter en kurva är spegelbilder av varandra och

att hastigheten är konstant över en central sträcka i kurvan.

Längden på sträckan är i genomsnitt lika med 1/4 av längden på

kurvan.

Författaren övergick därefter till att försöka beskriva kurvor-

nas inverkan på hastigheten/restiden. Det visade sig att hastig-

hetsnivån to, (den maximala restiden, dvs den lägsta hastigheten,

som erhålls då fordonet befinner sig på den centrala sträckan i

kurvan) hade starkt samband med kurvaturen D (definierad som den
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centrala vinkeln av encirkulär båge som är begränsad av en 100

fot lång korda).

Sambandet som erhölls för medelvärdet av to var:

to = 1,5-D + 36 sek/km, dvs om D = 0 = = ---g'= 100 km/h

Hastighetsnivån tl (ingångsrestid) på de angränsande raksträc-

korna har beräknats på material från enannan undersökning gjord

på VTI. Medelvärdet av tl var:

- 62
121 '-" 27 + sek/km, dVS om K = 9 :5 S = km/h

där K är vägbredden i m .

Dessutom.mättes retardationen innan och accelerationen efter den

centrala sträckan mitt i kurvan. Dessa storheter skattades som

funktion av maximala restiden to i kurvan. Man erhöll ett värde

på retardationen och accelerationen enligt

där k är inverterade värdet på retardationen.

Författaren kan därmed beräkna den totala restidsförlängningen

för hela förloppet (inbromsning, låg hastighet i kurva och acce-

leration).

Uttrycket blir

  

_ 2
AT = 0,24°L-(t0-t1) + (toktl) =

= , , _ (to't1)20,24 L (t0 tl) + (0,270t0_7,8)2

där

AT = ökning i restid (sek)

L = kurvans längd i m

och to, tl enligt ovan.

VTI NOTAT T 94



An alternative to the design speed concept for low speed align-

ment design

John McLean (Australia 1979)

 

Denna rapports syfte var att komplettera koncept för design av

primära vägar med koncept för design av sekundära vägar.

Efter att ha mätt hastigheter i 120 kurvor kom författaren fram

till följande modell för skattning av kurvhastigheten (85:e per-

centilen) som funktion av önskad hastighet och kurvradie.

 

VC(85) = 53.8 + 0.464-vF-43°2§'1°3) +w

där

VC(85) = kurvhastigheten hos den 85:e percentilens bil (km/h)

VF = önskad hastighet hos den 85:e percentilens bil (km/h),

dvs bilens hastighet på rak horisontell väg innan kurvan

R = kurvradie (m)

Modellen har hög förklaringsgrad men tenderar att ge otillfreds-

ställande resultat för extremerna i datamaterialet.

Författaren delade sedan upp materialet i fyra grupper efter

önskad hastighet (VF) och ansatte fyra modeller, en för varje

grupp. Detta ledde till bättre skattningar av den 85:percen-

tilens kurvhastighet (VC(85)).

Hastighet i kurvor

Arne Carlsson (Linköping 1984 och 1990)

Syftet med rapporten var att undersöka huruvida fordons hastig-

het i horisontalkurvor är beroende av tillgänglig sikt.

Därför genomfördes mätningar av fria personbilars hastigheter

före, i och efter kurvor med varierande sikt och radier. Med

fria personbilar menas personbilar med minst 6 sek avstånd till

framförvarande fordon. Syftet var att undersöka om det fanns

någon skillnad i medelhastighet mellan kurvor med liknande geo-
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metriska förhållanden, men med olika siktförhållanden. Även sk-

illnader i medelhastighet mellan inner- och ytterspår var av in-

tresse. Då det var siktens inverkan på hastigheten som 'var av

intresse, undveks kurvradiens inverkan på hastigheten genom att

jämföra kurvor med liknande radier.

Resultaten visade att siktens inverkan på hastigheten vid kons-

tant kurvradie är mycket liten. Hastigheten reduceras med ca 1%

vid sikten 50 m jämfört med fri sikt. Vid sikt över 100 m är

sikten utan betydelse för hastigheten.

Det förefaller i stället vara så att den hastighet fordonet har

på raksträckan innan kurvan inverkar mest på hastighetsvalet i

kurvan.

Rapporten innehåller fullständiga hastighetsdata från ett stort

antal kurvor med radier mellan 115 och 339 meter (se bilaga 1).

Drivers' speed behaviour on rural road curves

G. Kanellaidis, J. Golias och 8. Efstathiadis

 

Denna rapports syfte var att i kurvor undersöka samband mellan

den operationella hastigheten V85 (85:e percentilens körda has-

tighet i kurva) och en mångfald geometriska designparametrar -

såsom kurvradie, önskad hastighet (85:e percentilens körda has-

tighet på raksträcka innan kurvan), vägbredd, skevning, vägrens-

bredd och kurvlängd - för att basera bestämningen av individu-

ella geometriska element (IGE) på operationella hastighetspara-

metrar. Detta istället för att, som har varit fallet hittills,

basera IGE på design hastigheten (85:e percentilens hastighet i

hastighetsfördelningen).

För detta ändamål mättes fria fordons hastigheter i 58 kurvor på

tre tvåfiliga vägar i Grekland. Hastigheter mättes också på de

anslutande raksträckorna före och efter kurvorna.
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Det visade sig att det endast var kurvradien och den önskade

hastigheten som hade statistiskt säkerställt samband (på 95%

säkerhetsnivå) med den operationella hastigheten och baserad på

mätningen erhölls:

Vas = 32.2 + 2226.9 * E%%J - 533.6'* E%%Jl/z + 0.8393 * VF

där

V85 - 85:e percentilens kurvhastighet (km/h)

R = kurvradie (m)

VF = 85:e percentilens önskade hastighet (km/h)

Denna ekvation gav en förklaringsgrad på 92.5% (r2 = 0.925), dvs

ekvationen kan förklara 92.5% av V85zs variation.

Det visade sig att den operationella hastigheten hade starkare

samband med styrkan av kurvaturen (l/R) mindre än 1. Det verkar

indikera att storleken på skillnader i operationell hastighet

minskar när kurvaturen minskar.
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3. KURVANS GEOMETRI OCH FORDONENS SIDOLÃGE

Följande två rapporter är inriktade på kurvans geometri och den

verkligt körda radien i kurvan.

The relationship of vehicle paths to highway curve design

John C. Glennon, et al (Texas 1971)

Syftet med denna undersökning var att empiriskt relatera for-

donsspår till motorvägskurvors spår för att testa antagandet att

fordon följer motorvägskurvorna exakt geometriskt.

För detta ändamål gjordes mätningar av fria personbilars sido-

läge i fem motorvägskurvor med radier mellan 2° och 7° (grader/

100ft). I varje kurva mättes ca 100 fria personbilar, dvs totalt

mättes ca 500 fria personbilar.

Med hjälp av mätdata och vissa antagande om maximal centripetal

kraft (sidkraft) utvecklar författarna en "design ekvation" där

en lämplig design radie" räknas ut som funktion av designhas-

 

tigheten:

- 14 V2R - -5 + [5048.e + 7,86-(0.01-SNV-Ms)]

där

R = designradie (fot)

designhastighet (mph)

lutning (feet per foot)

MS

SNV

säkerhetsmarginal (författarna föreslår värden kring 0.1)

"Skid number" vid designhastighet (föreslaget värde: 35)

Det bör observeras att ekvationen både bygger på mätningar och

vissa antaganden om maximal centripetal kraft. Det bör också ob-

serveras att undersökningen endast omfattade motorvägskurvor med

ganska stora radier (mellan 2° och 7°, grader/100ft).

I rapporten härleds en metod att skatta den körda kurvradien Rv:
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Fordonets avstånd från mitten av vägbanan i tre punkter, A, B

och C, i kurvan måste vara känt. Den körda radien i kurvan här-

leds sedan på följande sätt:

 

;a n: Il J(RidA)2 + (RidB)2 - 2- (RidA) - (RidB) -cos e

 

BC = \(RidB)2 + (Ride)2 - 2-(RidB)-(Ridc)°cos 6

 

 

AC = \(RidA)2 + (Ridc)2 - 2-(RidA)°(Ridc)-cos 2-6

där dA, dB och dC = avstånd från mittlinjen i punkterna A, B och

C, i fot.

R = kurvans radie i mitten av vägbanan, i fot

9 = Kurvans halva centrumvinkel

För körda radien i vänsterkurva skall dA, dB och dC adderas till

R i formeln ovan, men för körda radien i högerkurva skall istäl-

let dA, dB och dC subtraheras från R.

 

 

Här fås:

a = sind [ (RidA) - (sin e) ]

ÃE

B = girl [ (Rida) 0 (sin 9) J

EE

Radien för den körda kurvan, Rv, som begränsar triangeln ABC be-

räknas:

ÃE
RV = 2-sin (a+B)

 

Om författarnas slutsatser stämmer och den körda radien är nå-

gorlunda oberoende av bl a hastigheten och fordonens tekniska

data, då kan detta vara ett sätt att skatta den körda radien.

Det visade sig att den verkliga körda radien skiljer sig ganska

avsevärt från den geometriska kurvradien. I en kurva med radien

3° kan man t ex förvänta att 10% av fordonen under någon del av

kurvsträckan kör en kurva med en radie som överstiger 4.3°.
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Untersuchung des Spurverhaltens von Kraftfahrzeugen auf Land-

strassen durch Verfolgungsfahrten

W. Leutzbach, W. Maier och M. Döhler (Karlsruhe 1980)

Syftet med rapporten var att undersöka motorfordons, särskilt

personbilars, körspår (sidolägesplacering) på landsväg.

Några av slutsatserna:

Både höger- och vänsterkurvor skars, dvs förarna körde en större

radie än den geometriska kurvradien. I högerkurva var sidoav-

ståndet i genomsnitt lika stort som på raksträcka, men det ökade

i ingången och utgången av kurvan, dvs förarna "håller ut" för

att skära kurvan.

I vänsterkurvan närmade sig förarna mittlinjen och ökade på så

sätt sin radie. Variationen i sidoläget mellan olika förare var

dock större här än på raksträckan.

Vidare visade det sig att spårstabilitet för fria fordon på bred

väg var tydligt lägre än på den smalare vägen.

Inverkan från mötande trafik på valet av körspår är beroende av

den körda hastigheten, det valda avståndet till mittlinjen utan

möte och av utrymmet på vägen som står till förfogande.

På den bredare vägen höll fordonen ett väsentligt större avstånd

till den mötande trafiken och på den smalare vägen var så väl

avståndet till den mötande trafiken som hastigheten klart lägre.

VTI NOTAT T 94



10

4. SAMBAND MELLAN HASTIGHET, SIDOLÅGE OCH ÖVRIGA VARIAB-
LER

I detta avsnitt återfinns några av de mest ambitiösa studierna

som också ligger närmast vårt intresseområde. Slutsatsen av ge-

nomläsningen är att några generellt giltiga samband knappast

finns att tillgå, men några av modellerna är definitivt värda

att testas på svenska förhållanden.

Untersuchung des Spurverhaltens von Kraftfahrzeugen auf Land-

strassen durch Verfolgungsfahrten

W. Leutzbach, W. Maier och M. Döhler (Karlsruhe 1980)

 

The relationship of vehicle paths to highway curve design

John C. Glennon, et al (Texas 1971)

De två rapporterna ovan är inriktade på kurvans geometri och den

verkligt körda radien i kurvan, som tidigare nämnts i avsnitt 3.

I båda rapporterna dras dock den intressanta slutsatsen att den

körda radien, fordonens sidolägesplacering i kurvan, är obero-

ende av hastigheten.

Regleringsåtgärder och trafikantbeteende

Birger Nygaard (Linköping 1989)

Syftet med denna rapport var att undersöka olika regleringsfor-

mers inverkan på körsättet hos passerande personbilar.

Man mätte personbilars körbeteende, dvs hastighet och sidoläge,

i sju olycksdrabbade kurvor. I fem av dessa sju kurvor har sedan

utförts systematiska förbättringar av den befintliga regleringen

och man har efter förbättringarna åter analyserat körbeteendet

beträffande graden och karaktären av eventuella förändringar.

VTI NOTAT T 94



11

Även här tycks fordonsförare öka körradien genom att i högerkur-

vor dra sig mot höger ju närmare man kommer kurvans mittpunkt.

Liknande placeringsförskjutning mot vänster märks i vänsterkur-

VOI' .

Då mätningarna gjordes i ett flertal kurvor av olika geometrisk

karaktär, bör insamlade mätdata kunna bli användbara för test-

ning av hypoteser samt validering och kalibrering av olika mo-

dellansatser (se bilaga 2).

Road curve geometry and driver behaviour

M.C. Good (Melbourne 1978)

En grundlig historisk genomgång av undersökningar gjorda i syfte

att studera samband mellan kurvradie, hastighet, "design speed",

dosering, friktionskrav mm. Rapporten kan rekommenderas som för-

djupningsläsning till den här litteraturstudien.

När det gäller relationer hastighet-kurvradie är författarens

slutsats att ingen enskild modell kan förklara körbeteendet för

alla typer av kurvor och vägar.

De modeller som tagits fram (Taragin (16), Holmquist (7), DMR

(2), Emmerson (3) och Neuhardt (11)) stämmer väldigt bra för

respektive data men ingen av dem gäller generellt.

En av modellerna är Neuhardts (11) regressionsmodell där han

skattar den körda kurvradien (CE) och använder den som oberoende

variabel istället för den geometriska kurvradien (C), för att

skatta hastigheten. Den körda radien skattas ur:

2.C
= . __E_ -ay (1+K) (§5 700 e]

där

ay = centrifugalkraften/massan, dvs centrifugalaccelerationen i g

K = sprung-mass roll angle per 9 of lateral acceleration", ut-

tryckt i rad/g. Grovt skattad av författaren till 0.2 rad/g

för testfordonet.
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V = fordonets hastighet (mph)

= doseringen av kurvan, uttryckt i ft/ft

CE = effektiv kurvradie, körda kurvradien, uttryckt i grader/

100ft

Nackdelen med modellen är att den är svår att använda då den

kräver tekniska data för varje enskilt fordon.

Gray and Kauk (6) kom fram till att förarna använder en serie av

kurvradier, som alternerar mellan att vara större respektive

mindre än den geometriska kurvradien.

Taragin (16) drog slutsatsen att hastigheten huvudsakligen var

konstant på Öppna motorvägskurvor ( open-highway curves"). Det

har visat sig i senare undersökningar att Taragins slutsats inte

stämmer för vissa andra geometriska situationer. I vissa fall

varierar hastigheten genom hela kurvan, när ett minümwm nära el-

ler strax efter mitten av kurvan. Andra undersökningar har visat

att hastigheten är konstant över en central del, 20-25%, av kur-

van. Denna slutsats stämmer bra överens med C. Holmquist's (7)

slutsats, dvs 20-25% av kurvan motsvarar en 1/4 av kurvans längd.

Enligt Taragin (16) spelar doseringen av kurvan ingen roll för

hastigheten på öppna motorvägskurvor, då förarna inte kan avgöra

hur mycket kurvan är doserad. Denna slutsats bekräftas också av

observationer gjorda av DMR, New South Wales (2).

Det finns ett stort antal olika modeller som försöker beskriva

sambandet mellan hastighet och kurvradie, men ingen modell klarar

det universiellt. Det beror troligtvis på att olika kriterier

tillämpas för bestämning av hastighet på hög- respektive låg-

hastighetskurvor.

På korta kurvor med liten radie kapar många förare hörnen ("cut

the corner"), för att öka den maximala körradien och också på

bredare väg, i längre kurvor och i kurvor med större radie, över-

stiger i allmänhet den körda radien den geometriska körradien.
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Flera undersökningar av beteendet på lågradiekurvor har visat

asymmetrisk kurvatur eller lateral acceleration distributions",

med ingångssträckan längre än utgångssträckan. Det beror på att

förarna väntar i det längsta med att ändra fordonets riktning vid

ingång i kurvan och det medför att de måste fortsätta att ändra

riktning även efter kurvans centrala del för att kompensera för

den sena ändringen vid ingången.

Det har inte gjorts några undersökningar av sambandet mellan

kurvgeometri och formen på hastighetsfördelningen.

Det verkar som om fordonshastigheter kan förväntas variera kon-

tinuerligt genom kurvor, men hastighetsfördelningen påverkas tro-

ligen av siktavstånd, lutning och kombinationer av förhållanden i

anslutning till placeringen av kurvan.

Driving behaviour in road curves

J.M.J. Riemersma (Soesterberg 1984)

En kritisk granskning av litteratur om förarbeteende i kurvor.

Även denna rapport sammanfattar tidigare arbeten på ett bra

sätt. Flera av ovannämnda rapporter, t ex Good (5) och Glennon

(4) recenseras.

Spindler (15) ger exempel på "photo-grammetric" mätta fordon i

förhållande till vägens kurvatur. I samtliga fall är den körda

kurvradien, under någondel av kurvan, mindre än den geometriska

kurvradien, även när korta kurvor med små radier beaktas. Han

ger en teoretisk förklaring till detta, baserad på idén att när

en förare är för sen vid starten av en kurvsträcka, måste han

kompensera detta genom att köra en del av kurvan med en lägre

radie än den geometriska kurvradien.

Glennon och Weaver (4) fann i en undersökning av relativt mjuka

kurvor, med kurvaturer mellan 2° och 7° (grader/100ft) dvs kurv-

radier mellan 250 och 874 m, att den 50:e percentilens körradie

Dv (grader/100ft), i ett snitt med maximalt friktionskrav, kunde
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representeras av en linjär regression av vägradiekurvatur D

(grader/100ft):

Dv = 0.796 + 1.030-D

Glennon och Weaver (4) fann också att i flertalet fall var de

högsta sidofriktionskraven ställda i den första eller sista

fjärdedelen av kurvan. De hänvisade detta till svårigheter i att

göra övergången från raksträcka till kurva.

Kurvenradius - Geschwindigkeit - Quernigung

Andreas Schubert (Wien 1979)

 

Syftet med rapporten var att testa riktigheten av riktlinjerna

för anläggning av landsvägar, Fassung 1973, med avseende på sam-

band mellan kurvradien, hastigheten i kurvan och doseringen av

kurvan.

Författarna analyserar ett stort datamaterial och kommer fram

till ett antal designekvationer som skall kunna besvara frågan

om det är mest meningsfullt t ex att öka doseringen, bredda vä-

gen, eller öka radien för att garantera en viss säkerhetsnivå.

Ett exempel: om design speed" överskrids med mer än 20 km/h av

85% av fordonsflottan, rekommenderas att höja "design speed" ge-

nom att bygga ut vägen. Om "design speed" överskrids med mdndre

än 20 km/h är en ökning av tvärlutningen mer meningsfull ur eko-

nomisk synvinkel.

Rapporten innehåller ett stort antal diagram med mätdata och re-

gressionslinjer för olika samband mellan ovannämnda variabler,

säkert en guldgruva för den som orkar sätta sig in i författar-

ens något omständiga, men tyskt grundliga arbetsmetod.
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Mätdata från Arne Carlssons undersökning "Hastighet i kurvor" med

syfte att undersöka siktens inverkan på hastigheten i kurvor.

För ändamålet mättes fordonshastigheter i båda riktningarna fö-

re, i och efter 14 kurvor med varierande siktförhållanden och

radier. Datamaterialet delades sedemera upp till att endast om-

fatta fria personbilar. Med fria personbilar menas personbilar

med tidlucka på minst 6 sek till framförvarande fordon.

Mätning av hastighet i kurvor har skett på Lv 709 med vägbredden

6 m och hastighetsbegränsningen 70 km/h, på Lv 1142 med vägbred-

den 7.5 m och hastighetsbegränsningen 90 km/h, på Lv 211 med

vägbredden 6.3 m respektive 7 m och hastighetsbegränsningen 90

km/h samt på Rv51 med vägbredden 7 m och hastighetsbegränsning-

en 90 km/h.

Generellt mättes hastigheten under ett dygn, med undantag för

dygnets mörka timmar 20.00 - 7.00.

Följande mätarrangemang gällde på Lv 709 i riktning 1:

Mätplats 1 på raksträcka

Mätplats 2 i vänsterkurva i R1 med öppen sikt, radie 115 m och
längden 96 m

Mätplats 3 på raksträcka

Mätplats 4 i vänsterkurva i R1 med begränsad sikt, radie 115 m
och längden 76 m

Mätplats 5 på raksträcka

Under det följande dygnet mättes hastigheten i två andra kurvor

belägna ett par km från varandra på Lv 709.

Första mätarrangemanget benämnes A - C:

Mätplats A på raksträcka

Mätplats B i vänsterkurva i R1 med öppen sikt, radie 170 m och
längden 100 m

Mätplats C på raksträcka
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Det andra mätarrangemanget benämnes D - F:

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Således

D

E

F

på raksträcka

i högerkurva i R1 med skymd sikt, radie 115 m och
längden 64 m

på raksträcka

har tre av kurvorna på Lv 709 samma horisontalradie ca

115 m. Den fjärde kurvan har något större radie 170 m.

Följande

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Följande

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

Mätplats

mätarrangemang gällde på Lv 1142 i riktning 1:

6

på rakstäcka

i högerkurva i R1 med skymd sikt, radie 218 m och
längden 150 m

i vänsterkurva i R1 med Öppen sikt, radie 305 m och
längden 140 m

på raksträcka

i högerkurva i R1 med öppen sikt, radie 150 m och
längden 102 m

på raksträcka

mätarrangemang gällde på Lv211 i riktning 1:

10

på raksträcka

i högerkurva i R1 med öppen sikt, radie 138 m och
längden 145 m

på raksträcka

i vänsterkurva i R1 med skymd sikt, radie 245 m och
längden 192 m

på raksträcka

på raksträcka

i vänsterkurva i R1 med skymd sikt, radie 339 m och
längden 364 m

på raksträcka

i högerkurva i R1 med öppen sikt, radie 174 m och
längden 225 m

på raksträcka
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Följande mätarrangemang gällde på Rv 51 i riktning 1:

Mätplats 1 på raksträcka

Mätplats 2 i högerkurva i R1 med öppen sikt, radie 187 m och
längden 226 m

Mätplats 3 på raksträcka

Mätplats 4 i vänsterkurva i R1 med skymd sikt, radie 136 m och
längden 192 m

Mätplats 5 i högerkurva i R1 med öppen sikt, radie 204 m OCh
längden 78 m

Mätplats 6 på raksträcka

Följande hastighetsdata erhölls på Lv709:

Måt- Rak Radie Riktning 1 Riktning 2
sta- eller vid Antal Medel- Stand.- Antal Hedel- Stand.-
tion kurva kurva obs. värde avvik. obs. värde avvik.

1 Rak 555 65.20 9.12 662 66.72 10.19
2 Vk 115 465 58.25 8.64 563 58.80 8.65
3 Rak 495 68.59 10.78 571 68.67 10.03
4 Vk 115 490 61.28 8.86 589 59.19 8.79
5 Rak 493 64.93 9.77 578 63.90 10.38

A Rak 539 68.89 9.67 616 64.76 9.66
B Vk 170 539 62.45 9.62 584 58.85 8.86
C Rak 546 64.80 10.33 627 62.04 8.82

D Rak 609 73.84 14.95 689 73.58 12.17
E Hk 115 615 62.67 9.60 699 62.36 9.79
F Rak 576 74.07 11.25 713 74.46 11.96

Följande hastighetsdata erhölls på Lv 1142:

.Mât- Rak Radie Riktning 1 Riktning 2
sta- eller vid Antal Hedel- Stand.- Antal Hedel- Stand.-

tion kurva kurva obs. värde avvik. obs. värde avvik.

1 Rak 515 87.13 11.32 552 76.16 9.59

2 Hk 218 540 79.50 12.31 575 77.03 10.46

3 Vk 305 509 80.07 10.99 563 80.15 11.80

4 Rak 514 84.79 10.49 561 83.21 10.65

5 Hk 150 245 71.89 11.96 538 73.97 9.79

6 Rak 555 73.32 10.41 549 74.73 10.29
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Följande hastighetsdata erhölls på Lv 211:

Mât- Rak Radie Riktning 1 Riktning 2
sta- eller vid Antal Mbdel- Stand.- Antal Mbdel- Stand.-
tion kurva kurva obs. värde avvik. obs. värde avvik.

1 Rak 570 77.20 13.82 634 78.60 14.29
2 Hk 138 566 69.03 10.87 600 71.18 11.12
3 Rak 579 77.93 11.27 606 80.76 13.18
4 Vk 245 468 72.24 12.07 604 77.16 14.29
5 Rak 546 79.58 12.55 552 89.43 15.03

6 Rak 387 86.81 11.83 415 85.22 14.26
7 Vk 339 390 79.64 10.21 402 80.77 10.83
8 Rak 383 81.09 10.44 396 82.66 11.34
9 Hk 174 393 78.93 10.31 383 82.77 11.63

10 Rak 390 81.62 10.90 375 88.67 12.33

Följande hastighetsdata erhölls på Rv 51:

Måt- Rak Radie Riktning 1 Riktning 2
sta- eller vid. Antal Madel- Stand.- Antal Madel- Stand.-

tion kurva kurva obs. värde avvik. obs. värde avvik.

1 Rak 307 86.17 11.36 269 79.18 10.97

2 Hk 187 319 72.64 8.75 269 74.61 9.63

3 Rak 313 83.55 11.13 273 83.80 12.12

4 Vk 136 295 71.52 9.37 269 71.10 9.35

5 Hk 204 305 76.52 9.54 264 80.10 12.03

6 Rak 309 80.29 10.59 266 88.71 12.54
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Mätdata från Birger Nygaards undersökning "Regleringsåtgärder
och trafikantbeteende" med syfte att undersöka olika regle-

ringsåtgärders effekter på trafikantbeteende i kurvor.

För ändamålet mättes fordons sidoläge och hastighet i sju

olycksdrabbade kurvor. I fem av dessa kurvor har sedan utförts

systematiska förbättringar av den befintliga regleringen och man

har åter analyserat körbeteendet beträffande graden och karak-

tären av eventuella förändringar.

Efter datainsamlandet sorterades datamaterialet till att endast

omfatta fria personbilar. Med fria personbilar menas personbil

med minst 6 sek tidlucka till framförvarande fordon.

Mätpunkterna i kurvorna placerades 200-, 100-, 50- och 25 m in-

nan samt i kurvans 0-punkt (kurvmitt).

För följande fem kurvor gavs hastighets- och sidolägesdata före

systematiska förbättringar av den befintliga regleringen:

Kurva Plats Våg- Mâtpositioner Mât- Reglering' Års- Hastig-
bredd rikt- dygns- hetsbe-

(m) (m) ning trafik grånsning

A Rv210 6.0 0,25,50,100,200 Båda Kurvvar- 15-1800 70 km/h
nings-
skylt 2 *
marke-
ringspil

D Rv 34 6.5 0,100,150,175, Enkel, 1 * mar- 2500 90 km/h
275,300 mot keringspil

öst i 1 kurv-
halva

E Rv 34 6.9 0,25,50,100,200 Enkel, Ingen 2500 70 km/h
mot

öst

F Rv 34 7.7 0,25,50,75,150 Båda Kurvvar- 1900 50 km/h
ningsskylt,
tätplacera-
de kant-
stolpar

G Rv 31 7.5 0,25,50,75,200 Enkel, Kurvvar- 2500 70 km/h

mot ningsskylt,
öst markerings-

pilar, refug
med kant-
stolpar
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Hastighets- och sidolägesdata för kurvorna redovisas nedan, där

H = hastighet (km/h), S = sidoläge (cm) och s = standardavvikelse:

Kurva Måtpt.1 Måtpt.2 Måtpt.3 Måtpt.4 Måtpt.5 Måtpt.6 Antal

A 200 m 100 m 50 m 25 m 0 m

H/s 81/12.7 73/10.1 66/8.5 62/8.1 59/8.0 120

S/sl 99/30 98/30 76/40 61/36 25/46

D 300 m 275 m 175 m 150 m 100 m 0 m

H/s 86/17.6 80/11.6 80/11.2 80/11.0 79/10.7 78/10.9 127

S/sl) 102/24 120/30 146/43 151/47 130/35 107/34

E 200 m 100 m 50 m 25 m 0 m

H/s 70/9.6 70/9.1 68/8.8 68/8.9 67/9.2 163

S/sz) 128/29 100/28 72/37 71/42 70/42

F1(Hk) 150 m 75 m 50 m 25 m 0 m

H/s 53/7.1 50/6.7 47/6.2 44/5.5 43/5.3 154

S/sl) 46/40 109/34 118/31 159/32 192/43

F2(Vk) 150 m 75 m 50 m 25 m 0 m

H/s 53/6.7 49/6.0 47/5.5 45/5.0 43/4.7 72

S/sl 71/26 146/39 177/39 96/34 83/31

G 200 m 100 m 50 m 25 m 0 m

H/s 80/10.8 72/8.6 66/7.4 64/7.1 62/7.2 156

S/sl 89/29 51/28 119/35 159/35 219/39

1) Till vägkant.
2) Vänster fram till mittlinje.

Mätpunkt 1 har genomgående valts så att fordonen ännu inte påbör-

jat inbromsning eller placeringsförändring. Sista mätpunkt har

genomgående lagts i kurvans mittpunkt. Någrauppgifter om kurv-

radier har inte redovisats.

I vilken mätpunkt som kurvan börjar framgår ej ur M 588.

De kurvor som ej är användbara för syftet med föreliggande litte-

raturstudie är kurva F och G.
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